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Saksnr./år Tittel
33/15-16

Godkjenning av innkalling og dagsorden
a. Innkalling enstemmig godkjent.
b. Audun melder inn sak om antall SVSU-representanter fra PSI til
sak 38/15-16 Eventuelt. Dagsorden enstemmig godkjent.

34/15-16

Orienteringer
•
PU
BAMA: Har rekruttert 2 nye representanter - og er endelig
fulltallige! Har gjennomført en del nye vedtektsendringer. Dette har vært en
opprydding som følge av omorganiseringa av instituttet. Ingeborg sender de
oppdaterte vedtektene til Malin for opplasting på nettsida til FU. Det har
kommet et forslag om at «orienteringmøtet» bør endre navn til «allmøtet». Har
diskutert om de bør ha valgkomité for IS- og PR-verv slik PU prof. har. Denne
diskusjonen endte ikke i noe endelig standpunkt. Ingeborg har laga en offisiell
facebook-side for PU BAMA for å bli synligere ut mot studentene, og for å
lettere organisere allmøter. Ingen kommentarer til strategiarbeidet.
Prof.: Har også rydda litt i vedtektene. Ingvild sender de
oppdaterte vedtektene til Malin for opplasting på nettsida til FU. Om strategi:
har vedtatt at de støtter generalistmodellen men ønsker praksis tidligere i
studiet. Ellers mange forslag til strategiarbeidet, men disse er allerede dekka i
strategidokumentet eller tatt opp i fellesmøtet med instituttleder og studieleder.
Kommentar angående vedtektsendringer i begge PUene: Vedtektsendringer
har blitt gjort midt i studieåret fordi det gjelder opprydning etter
omorganiseringa av PSI, som skjedde i årsskiftet 2015/2016.
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PR
Samarbeid med BA Offentlig administrasjon og ledelse, at disse skal ta
kunne ta fag ved PSI. PR har stilt seg positive til dette. Øyvind har vært opptatt
at tilbudet ikke skal bli dårligere for studentene ved PSI som følge av flere
studenter. Dette har blitt løst ved å tilføre mer undervisningsressurser til
fagene det gjelder.
Strategi: Diskuterte praksis på BA - hva legger man i det begrepet? mer
prosjekter, arbeidslivet-relatert. PR-representantene er invitert til dag 2 på
personalkonferansen. Øyvind deltar.
IS
Personalkonferansen - Instituttrepresentantene Sebastian og Malin skal
delta begge dager. Strategiarbeid er temaet i år.
SVSU
Allmøte SVSU 2. torsdag kl 17.00. Øyvind, Audun og Malin kan møte.
Andre
Arbeidsgruppa for nyskapende undervisningsformer: Øyvind har vært
på en læringsfestival i Trondhjem sammen med undervisningsleder Trine
Waaktaar samt en fra administrasjonen. Øivind nevner digitale verktøy i
undervisning for å fremme aktiv læring, og eksamensformer som fordrer at
studentene arbeider på en annen måte med pensum enn bare pugg blant flere
nyttige ting de tok med seg fra denne festivalen.
Roll-upen til FU er nå endelig helt ferdig! Denne kan brukes for å øke
synligheten i studentmiljøet. Ideer for bruk av roll-upen diskuteres til høsten.

35/15-16

Flytting av masterlesesalene og foreningsrommet
Foreningene pakker sakene sine nå. Flytting av foreningenes saker gjøres av
et flyttebyrå som administrasjonen har engasjert.

36/15-16

Innspill til strategiarbeidet
Audun er noe bekymret for at arbeidsmengden på profesjonsstudiet skal økes
for mye. Det er allerede utfordrende og arbeidsintensivt. Det er ikke en
generell opplevelse i PU prof. at det er lav arbeidsintensitet på
profesjonsprogrammet. IS-representantene følger opp dette. Flere
underveisvurderinger er i så fall et ønske fra studentene dersom
arbeidsmengden skal økes.
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37/15-16

Diskutere FUs vedtekter
Kommentarer til vedtektene og forslag til nye:
Det er vanlig å ha en føring i vedtektene på når man kan endre vedtektene
Det bør etterstrebes å unngå dobbeltverv.
SVSU-vervet skal lyses ut — jmf. valgreglene for UiO.
Det mangler mistillitsvedtekt for lederverv og SVSU-representant
Setterepresentant - for SVSU
Om innkalling av allmøte: leder av FU har mandat til å innkalle til allmøte for
saker som angår alle studentene.
Om medlemsskifte: I det første møtet etter at nye medlemmer har blitt valgt inn
har både avtroppende og påtroppende medlemmer møteplikt, men kun
påtroppende medlemmer har stemmerett. Avtroppende leder kaller inn til
møtet og fører protokoll for overgangsmøtet.
Når vedtekter for FU skal endres, skal det kalles inn til allmøte for PU-ene.
Malin lager et notat om vedtektsendringer. Disse sendes ut til PU-ene
slik at de kan komme med forslag før allmøtet til høsten.

38/15-16

Eventuelt
Ønske om 2 SVSU representanter for å gi bedre informasjonsflyt mellom
fakultetet og PUene. Audun forteller at det er et unntak i vedtektene til SVSU
for PSI på grunn av organiseringa av programmene her som gjør at vi har en
SVSU-representant selv om vi har to PU. Forslag til vedtektsendring er å fjerne
unntaket for PSI, slik at vi også får en SVSU-representant per PU.
Malin sender inn vedtektsforslag i løpet av 26. mai slik at det kommer med til
allmøtet i SVSU den 2. juni.

Møtet blei hevet klokka 19.30 av Malin Häggkvist Wallin.

Malin Häggkvist Wallin
Leder
Psykologisk Fagutvalg

http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/

